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MANUAL D’INSCRIPCIÓ
UE LA SALLE GIRONA
Secció de Vòlei
INFORMACIÓ GENERAL
Document adreçat
a

Al document hi trobareu la informació pel procés d’inscripció i els
continguts més bàsics d’aquuestas quuotesr pagamentsr horarisr
funcionamentr etc.

Famílies i Jugadors/es

FILOSOFIA

Temporada/Curs
escolar
2018-19

Els nois i noies han d’aprendre a fer (un) esport de la millor qualitat possible
sortint de classe.

Contacte àrea
esportiva

A partir d’aquuesta missió se’n deriven dos sots conceptess entenem l’esport com a
eina socialitzadora (pertnença a un grup i a l’escoola) ir tambér pedagògica
(adquisicoió de discoiplina i valors).

volei01.uels@girona.lasalle.c

Els resultats són uns benefcis directes a la salutr al desenvolupament personalr al
gaudi i a l’aprenentatge motor.

at

609034063 - Guillem Mas
Contacte àrea
econòmica i
secretaria

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

volei.uels@girona.lasalle.cat

Els nostres equuips de formació (Categoria de Base)s
Equips

Nascouts

Competcoió

Entrenador/a

Benjamí*
Aleví
Infantil “Groc”
Infantil “Blau”

09-10
07-08
06
05

Va de Vòlei
CEG. 15 partits.
CEG. 18 partits.
CEG. 18 partits.

*

Quotes
390€
390€
390€
390€

*Es buscarà entrenador amb servei d’acompanyamentr és a dirr recollir-los a l’Escola Masmitjà a les 17h i dur-los a
l’Escola La Salle a les 17s15h.

Els nostres equuips de competició (Categoria de menors i sèniors)s
Equips

Nascouts

Competcoió

Cadet “B”
Cadet “A”
Juvenil “B”
Juvenil “A”
Sènior Femení
Cadet Masculí
Sènior Masculí
Sessions de
tecnificació

03-04
03-04
03-04
00-01-02
+99
00-01-02
+99
Per
concretar

3ª FCVB. 28 partits.
3ª FCVB. 28 partits.
3ª FCVB. 28 partits.
3ª FCVB. 28 partits.
4º FCVB 28 partits
2a FCVB 28 partits
2ª FCVB. 28 partits.
Infantils, cadet,
juvenils i sènior

Entr.

Quotes
480€
480€
480€
480€
480€ (**)
480€
480€ (**)
5€
/sessió
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REUNIÓ MARES i PARES
A l’aula de música de l’Escola La Salle. Podreu aparcar el cotxe a dintre. Data encara per
confirmar.
Setembre 2018s
- Benjaminesr alevinesr infantils. Data per determinar
- Cadetsr juvenils i sènior. Data per determinar
Ordre del dia de la reunió (orientatiu)s
1.
2.
3.
4.
5.

Pressupost Econòmic i Quotes.
Planifcació Esportivas projecte esportiur plantilles i entrenadors.
Funcionaments desplaçamentsr normativar instal·lacionsr horaris.
Altress torneigsr activitatsr etcètera.
Precs i preguntes.

INICI/FINAL
Equips
Benjamins
Alevins
Infantl ‘Groco’
Infantl ‘Blau’
Cadet ‘B’
Cadet ‘A’
Juvenil ‘B’
Juvenil ‘A’
Sènior Femení
Sènior Mascoulí
Teconificoacoió

Inicoi
Entrenaments
12/09
12/09
12/09
12/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
01/10

Inicoi Competcoió
2018
novembre
21/10
21/10
21/10
29/09
29/09
29/09
29/09
29/09
29/09
--

Final Competcoió
2019
maig
12/05
12/05
12/05
26/05
26/05
26/05
26/05
26/05
26/05
--

* equips coadets, juvenils i sèniors, durant la pretemporada és probable quue els entrenadors dels
equuips cadetsr juvenils i sèniors decideixin dedicar més temps per la preparació de la temporada ir en
consequüència modifquuin o afegeixinr a través de whatsapp i amb tempsr alguns horaris d’entrenament
respecte als habituals.
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CALENDARI
Festius i dates rellevants
Data
¿?
Divendres 12 d’octubre
Dilluns 29 d’octubre

Acotvitat
Intercoanvi La Salle
Bonanova
Festu
Sant Narcoís

Descoripcoió
Amistosos de pretemporada a
Girona
Entrenaments suspesos.
Partits normals.

Dijous 1 de novembre

Festa de Tots Sants

Entrenaments suspesos.

6r7r 8 i 9 de desembre

Pont de la Puríssima

Entrenaments i partits suspesos.

Del 24 de desembre fns al 6
de gener de 2018

Festes de Nadal

Entrenaments i partits suspesos.

27 i 28 de desembre de 2018
2r 3 i 4 de gener 2019

Teconificoacoió de Nadal
De 9h a 13h

Equuips de competició. Pavelló de
Pont Major.

21 de desembre últm dda d’entrenament

2019
Dilluns 7 de gener

Reinicoi escoolar

Comencen entrenaments i partits.

Gener – febrer
Data per concretar

Open La Salle

Torneig i Presentació d’equuips de
la secció de vòlei

Del dilluns 26 de març al 2
d’abril
Dimarts 1 de maig

Setmana Santa

Dia del Treballador

Entrenaments i partits suspesos.
Últm partt el 2 /032
Redndcd el ddlluns 9/04
Entrenaments suspesos

Dissabte 25 de maig

Trobada Vòlei Gespa
3x3 a les Ribes del Ter

Benjaminesr Alevines i Infantils.
Han d’invitar amigues.

Del 10 al 14 de juny

Jornades de Portes
Obertes

A tot aquuell interessat en jugar a
voleibol la temporada 2019-20.

20 de juny
Divendres 21 de juny
Dissabte 15 de juny

Cloenda

Torneig intern barrejats.

Últm entrenament
Trobada Vòlei Platja a la
Devesa 4x4

Infantils i Cadets-Juvenils.
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HORARIS D’ENTRENAMENT

VOLEIBOL LA SALLE 2018-19
Falta coonfirmar els horaris sèniors, per això tots aquests són provisionals
Dia

DILLUNS

Horari

Gimnàs

De 17:30h a
19h

Teconificoacoió
Vest. Gdmnàs
1
Juvenil “B”
Pdsta 2 – Vest
32

De 18:30h a
20h

Cobert 2

Pat 3
+ Pat Mig

Pat 4

Pavelló de
Pont
Major

De 20h a
21:30h
De 21:30h a
23:30h
De 17:30h a
19h

Infantl
“Verd”
Vest. Gdmnàs
1

Cadet “A”
Vestdor 2

De 19h a
20:30h

Juvenil “A”
Vest. Gdmnàs
2

Cadet “B”
Vestdor 2

De 17:30h a
19h

Cadet Mascoulí
Pdsta 2 – Vest
2

DIMARTS

Benjamí &
Aleví
Vestdor 4

Infantl
“Blanco”
Vestdor 1

Benjamí &
Aleví
Vestdor 4

Infantl
“Verd”
Vestdor 1

DIMECRES
De 20h a
22h

DIJOUS

De 17:30h a
19h

Infantl
“Blanco”
Vest. Gdmnàs
1

Cadet “B”
Vestdor 2

De 19h a
20:30h

Cadet “A”
Vest. Gdmnàs
2

Juvenil “B”
Vestdor 2

De 21h a
22:30h

DIVENDRES

De 17h a
19h

Teconificoacoió
Vest. Gdmnàs
1

Juvenil “A”
Pdsta 1 –
Vest 1
Cadet
Mascoulí
Pdsta 2 –
Vest 2
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En cas de pluja NO es suspendrà l’entrenament . S’ajuntaran entrenaments de diferents equuips.
EN CAS DE PLUJA - SISTEMA DE PISTES
GIMNÀS

COBERT 2

GIMNÀS

DIMARTS

Cadet “A”

Infantil Groc + Blau

Benjamí + Aleví

DIJOUS

Cadet “B”

Infantil Groc + Blau

Benjamí + Aleví

HORARIS DE PARTITS

* Per confirmar

Els calendaris
 de la competició del CEG (escolars) es publiquuen a principis d’octubre.
 de la competició de la FCVB (federada) es publiquuen a mitjans de setembre.

Nota sobre els horaris





És responsabilitat dels jugadors/es i les seves famílies saber l’horari de partit amb antelació.
Hem d’intentar evitar quue tota la responsabilitat d’organització recaigui sobre l’entrenador o
delegat.
En el cas d’haver canvis amb menys de 5 dies d’antelaciór la Coordinació o l’entrenador
s’adreçarà a les famílies comunicant-ho.
Els calendaris ofcials federatius publiquuenr per defecter quue el partit és en diumenge. Aquuest
es refereix al cap de setmana. És a dirr es pot jugar en dissabte o diumenge.

Hora d’inici
DISSABTE
10h

Partts a Pont Major

Partts a l’Escoola

12h
16h
18h
* Per coonfirmar
Des de la Coordinació es publicaran els horaris entre 7 i 10 dies abans del partit. Tanmateixr és
veritat quue molts ja es publiquuen amb 20-30 dies d’antelació.
Per saber-los visita www.uesalle.coom/horaris o bé
Visita (per equuips federats) www.fcovolei.coat vegeu Annexa
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PROCÉS D’INSCRIPCIÓ 2018-19
En el cas quue sigueu noves incorporacions a l’entitatr és obligatori formalitzar la
inscripció. Pots formalitzar-ho digitalment o bé per escrit. Però en cap cas feu entrega dels
documents en mà.

1er Pass
DESCARREGA'T
Vés a
www.uesalle.com
Full d'Inscripció 2018-19
Protecció de Dades

2on Pass
OMPLE'LS I
ADJUNTA-HI
1 Foto de carnet
1 Còpia del CatSalut
1 Còpia del DNI *

3er Pass
ENVIA-HO
a

volei01.uels@girona.
lasalle.coat

En el cas quue tingueu alguna variació en les dades bancàries o bé quualsevol altre (canvi
de domicilir dni caducatr renovació fotor etc)r aleshoresr formalitzeu un altre cop la inscripció.
Es formalitza la inscripciór és a dir s’adquuireix el compromís amb la secció de vòleir en
el moment d’entrega del Full d’Inscripció o bé en el moment en el quue el jugador/a signa la
llicència.

PROCÉS DE BAIXA
En el cas quue durant la temporada decidiu donar de baixa al jugador/a heu de notifcar-ho via
e-mail as volei01.uels@girona.lasalle.coat i volei.uels@girona.lasalle.coat
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QUOTES
Amb molt d’esforçr any rere anyr intentem mantenir les quuotes per tal quue cost sigui el menor
possible per a les famíliesr i a més diferenciem entre equuips federats i no federatsr ja quue el
costos son lleugerament majors als equuips federats.
Aquuest any hem tornat a aconseguir quue no variïn les quuotes .
S’estableixen dos tipus de quuotes quuotes trimestrals en funció de la competiciós



Competició federada (FCVb)s 150€/trimestralsr és a dirr 450€ anuals.
Competició escolar (CEG)s 130€/trimestralsr és a dirr 390€ anuals.

Inclou cobertura mèdicar materialr entrenadorr ftxa esportiva i algunes activitats extres.
No inclou el desplaçament als partits ni la samarreta de joc ni la dessuadora.
Tanmateix existeixen vàries excoepcoionss




Rebaixa del 15% de la quuota anual en el cas quue les benjamines o alevines només assisteixin a 1
entrenament setmanal.
Rebaixa del 10% de la quuota anual en el supòsit d’inscripció de 2 o més germans/es.
(**) Aquuest anyr els equuips de categoria sèniorr podrien veure incrementada la quuotar degut al
cost de les despeses federativesr quue se’ls cobraria amb un rebut complementari.

FUNCIONAMENT DE PAGAMENTS
Quadre de cobramentss
Nº

Data

*

Quantitat

Via

1er

15-10-18

130€/150€

Domicili bancari

2on

05-01-19

130€/150€

Domicili bancari

3er

05-04-19

130€/150€

Domicili bancari

* el dia exacter pot variar en funció dels dies no laborables.
Per quualsevol dubte amb la quuotar podeu enviar un mail a volei.uels@girona.lasalle.cat
Tots els cobraments es realitzaran via rebut o transferència bancària.
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EQUIPACIÓ
La passada temporadar i gràcies a la publicitatr varem aconseguir estrenar unes samarretes
amb un nou disseny i molt atractives i de gran quualitat.

Femendna

Masculdna

Procés de compra de la samarreta de partits
I.
II.
III.

Cal emprovar-se la talla de la samarreta a la Botiga de Futbol d’Esports Parra (C/ Ultòniar 19
Girona 17002. Telf 972210410). Horari de 10h-14h i de 16s30h a 20s00h.
Cal encarregar-la a Esports Parra i decideixo un dorsal quue no estigui ocupat (Consulteu
l’entrenador).
Cal esperar la trucada o el correu electrònic de la botiga per recollir-la. i efectuar el pagament
de 23€ a la mateixa botiga.

La samarreta d’entrenament no és obligatòria.
La dessuadora a partir de la temporada 2017-18 és
obligatòria.
I.

II.

Cal emprovar-se la talla de la dessuadora a la Botiga de
Futbol d’Esports Parra (C/ Ultòniar 19 Girona 17002.
Telf 972210410). Horari de 10h-14h i de 16s30h a
20s00h.
Cal esperar la trucada o el correu electrònic de la
botiga per recollir-la. Aleshoresr cal efectuar el
pagament de 16r50€ a la mateixa botiga.
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ANNEX – Funcionament horaris del web de la FCVB –
www.fcvolei.cat
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